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KATA PENGANTAR 

 Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta atas pencerahan dan hidayah-Nya lah, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Komitmen 

Profesional dan Komitmen Organisasional terhadap Kepuasan Kerja Auditor 

Internal”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan 

melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Akuntasi dan 

menyelesaikan pendidikan S1. 

 Penulis sadar sepenuhnya akan keterbatasan dari penulis baik itu dalam hal 

pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan yang penulis miliki. Namun, 

Alhamdulillah berkat petunjuk, bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak yang 

penulis dapatkan, penulis mampu mengatasi berbagai hambatan tersebut, dan pada 

akhirnya hanya atas ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 Untuk semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya terutama kepada: 

1. Allah SWT yang senantiasa memberi kemudahan kepada penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Kedua Orang Tua, Papah dan Mamah tercinta yang telah memberikan do’a, 

kasih sayang, dukungan baik moral maupun materil yang tidak ternilai dan 
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tidak akan pernah terbalaskan, yang sangat membantu penulis dalam 

menyelesaikan kuliah dan skripsi ini. 

3. Bapak Prof. Dr. Hiro Tugiman, Ak., QIA., CRM., selaku pembimbing yang 

telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 

memberikan petunjuk-petunjuk yang berharga bagi penulis dalam penyusunan 

skripsi ini. 

4. Ibu Prof. Koesbandijah AK, M.Si., Ak. (Almh), selaku Ketua Badan Pengurus 

Yayasan Widyatama Bandung. 

5. Bapak H. Mame S Sutoko, Ir., DEA, selaku Rektor Universitas Widyatama 

Bandung.  

6. Bapak Dr. H. Islahuzzaman, S.E., M.Si., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Widyatama Bandung sekaligus dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran pada penulisan skripsi ini. 

7. Ibu Erly Sherlita, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung. 

8. Ibu Intan Oviantari S.E., M.S.Ak., Ak., selaku Sekretaris Program Studi 

Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. 

9. Ibu Dini Arwati S.E., M.Si., Ak., selaku dosen penguji yang telah 

memberikan masukan dan saran pada penulisan skripsi ini. 

10. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 

harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi Universitas 

Widyatama Bandung. 
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11. Perpustakaan Universitas Widyatama Bandung serta seluruh staff-nya, yang 

telah memberikan segala kebutuhan buku-buku yang penulis perlukan sebagai 

acuan untuk penyelesaian skripsi ini. 

12. Staff Auditor Internal di PT Pupuk Kujang Cikampek yang telah bersedia 

menjadi responden dalam penelitian ini. 

13. Kakakku tercinta, Gina Gardiana Utami yang selalu memberikan dukungan 

serta doanya. 

14. Ayu Herika Putri, yang sudah banyak memberikan inspirasi, semangat, saran, 

do’a, dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini. 

15. Anak-anak kosan Grage, Rinaldi “Inal”, Dendi “Bendot”, Angga “Otoi”, 

Donny “Danang”, Ferdri “stip”, Rizky “Boloi”, Kadar, Rona, Chikal, Riman, 

Adit, Ganjar, Aditya “Unyil”, Bimo, Rizki “Iki”, Tri, Gerry, Fajar, Ronal 

untuk waktu, kekonyolan dan hal-hal menyenangkan lainnya. 

16. Anak-anak Guntur 2 sekaligus sahabat-sahabat paling keren, Robby, Nugra 

“Ente”, Wahyudi “Mimin”. 

17. Sahabat-sahabatku, Faridh “tempe”, Sultan, Astri, terima kasih untuk segala 

kebaikannya,. 

18. Kosan AR, Anggit, Dea, dan para penghuni AR lainnya,  

19. Untuk Anak-anak kelas B, teman-teman pertama di Widyatama, terima kasih 

untuk kebersamaan yang kalian berikan. 

20. Saudara-saudaraku, Ua Ruman, Ua Lina, A Satria, Teh Citra, De Ruli, terima 

kasih untuk semua do’a dan dukungannya. 
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21. Untuk semua keluarga dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu, 

terima kasih untuk semua hal yang kalian berikan, semoga tali silaturahmi ini 

tidak akan pernah terputus, amin. 

Penulis menyadari bahwa dengan bantuan pihak-pihak tersebut jugalah, 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, Insya Allah. 

 

 

   Bandung, 27 Mei 2013 

 

 

                Gista Ginanjar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


